A nők elleni erőszakkal foglalkozó civil szervezetek
károsnak tartják az új távoltartási törvényt
Budapest, 2008. 12. 17.
Alulírott nõi jogi szervezetek elhibázottnak tartjuk a 2008. december 15-én
elfogadott „A hozzátartozók közötti erõszak miatt alkalmazható
távoltartásról” elnevezésû törvényt.
Az új törvény a jelenleg hatályoshoz hasonlóan továbbra sem védi a
partnerkapcsolati erõszak áldozatait, és nem mondja ki az elkövetõk
felelõsségét, mi több, tovább rontja a fennálló helyzetet:
•

•

•

Egy ma még ismeretlen hatóság, bizonyos „családvédelmi koordinációért felelõs szerv” kötelezné a bántalmazó
és a bántalmazott felet „békülésre”. Pedig a családon belüli erõszak nem holmi személyes konfliktus. Súlyos
emberi jogi jogsértés, ami ellen az állam köteles azonnal és hatékonyan védeni állampolgárait, és felelõsségre
vonni az elkövetõket. Ez a témával foglalkozó nemzetközi normák alappillére. A mediáció (és a családi
csoportkonferencia) káros és veszélyes a bántalmazott nõ számára: újból teret enged a férfi nyíltan vagy rejtetten
erõszakos befolyásának, és ismételt, sokszor egyenesen fizikai veszélynek teszi ki a nõt. A távoltartás lényege az
erõszakos férfi távoltartása, nem az, hogy kötelezõen összezárják vele a nõt.
A törvény több olyan szervnek ad hatáskört, mely eddig egyáltalán nem, vagy elõítéletesen, diszkriminatív és
áldozathibáztató szemlélettel nyúlt a családon belüli erõszakhoz, ahelyett, hogy a már mûködõ civil szervezeteket
vagy az eddig alkalmazott távoltartást már gyakorló szerveket erõsítené. Az Európában modellértékû osztrák
távoltartási törvény szerint a rendõri távoltartás másnapjától civil szervezetek által mûködtetett intervenciós
központok foglalkoznak az áldozatokkal.
Bár a törvény elrendeli a távoltartási esetek soron kívüli tárgyalását, a most érvényben lévõ távoltartási törvény
ilyetén rendelkezése sem valósul meg a gyakorlatban. A bíróságoknak nincsenek erre forrásaik. Emellett a
jogalkotó az új törvényben is „elfeledkezett” arról, hogy megalkossa az ehhez nélkülözhetetlen eljárási
szabályokat.

A bántalmazott nõk emberi jogainak érvényesülésében csak olyan törvény fog változást hozni, amely nem elmossa,
hanem hatékonyan kezeli a problémát, amely nem látszattevékenységekkel csapja be a közvéleményt, hanem
egyértelmûen szankcionálja az emberi jogi jogsérelmeket, és amely költségvetési forrásokat is elkülönít a törvény
végrehajtására. Magyarország évente mintegy 200 emberélettel adózik a családon belüli erõszaknak – hatékony, az
áldozatok jogait védõ törvényi rendelkezések és intézményi szolgáltatások híján, esélyünk sincs a megmentésükre.
Alulírottak a köztársasági elnökhöz fordulunk, arra kérve õt, hogy a most elfogadott törvényt komoly szakmai
hiányosságok miatt megfontolás végett küldje vissza a parlamentnek.
Budapest, 2008. december 17.
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